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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ГРАДА КРАЉЕВА

БРОЈ 44 - 29. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДOНAЧЕЛНИКА ГРАДА КРАЉЕВА
   
 

              На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр., 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 
47/18 и 111/21-др. закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 52/20 и 20/21),  

  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
 1. Наменска трансферна средстава од другог нивоа власти пренета дана 

21.12.2021. године на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-
53 код Управе за трезор као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова у износу 4.368.799,00 динара на основу Споразума о коришћењу трансферних 
средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски 
програм закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и Града Краљева, користиће се за исплату аконтације плате, додатке 
и накнаде запослених и социјални допринос на терет послодавца Предшколске 
установе ''Олга Јовичић-Рита'' за децембар месец 2021. године. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ недовољно планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за 
износ дела наменског трансфера од  634.485,95 динара (извор 7). 

 3. Средства у износу од 634.485,95 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 5, Глава 10 – 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита'', Програм 2001 – Предшколско васпитање 
и образовање, Функциja 911 – Предшколско образовање, Програмска актив./пројекат 
0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања: 

- позиција 380, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених, у износу од 543.629,30 динара и 

- позиција 381, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет 
послодавца, у износу од 90.856,65 динара. 

 УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације наменског трансфера од другог 
нивоа власти у укупном износу од 634.485,95 динара (извор 7). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита'', да средства у износу од 634.485,95 
динара користи искључиво за аконтацију плате, додатке и накнаде запослених и 
социјални допринос на терет послодавца за децембар месец 2021. године.   
  5.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности и 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита''. 

   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 
 

  На основу дописа Предшколске установе ''Олга Јовичић – Рита'' број 12125 
од 24.12.2021. године, Одељење за друштвене делатности Градске управе града 
Краљева поднело је Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева 
захтев за отварање апропријације по основу наменског трансфера III број 315/21 дана 
24.12.2021. године за исплату аконтације плате, додатке и накнаде запослених и 
социјални допринос на терет послодавца у износу од 634.485,95 динара за децембар 
месец 2021. године, која су недовољно планирана Одлуком о буџету града Краљева за 
2021. годину. 
  Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 
24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да у случају када виши ниво власти својим актом 
определи нижем нивоу власти наменска средства за надокнаду штета услед 
елементарних непогода, односно друга наменска трансферна средства, као и у случају 
уговарања донација, а чији износи нису могли бити познати у поступку доношења 
буџета, на предлог Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева, 
Градоначелник града Краљева доноси решење о распоређивању средстава за 
извршавање рахода и издатака по том основу на одговарајуће апропријације. 
   Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева, 
Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Предшколској 
установи ''Олга Јовичић – Рита'',   Управи за трезор и архиви.  
 
 
ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА 
Број: 3479/2021 
Дана: 28. децембра 2021. године 
    
                                                                                    

                                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                             др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
    

   
 

              На основу члана 5. став 6. и члана 58. став 1. и 2. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 
испр., 108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 44. тачка 3. и 5, а у вези са чланом 66. став 4. Закона о локалној 
самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 
47/18 и 111/21-др. закон), члана 58. став 1, тачка 3. и 5, члана 87. став 3. и члана 121. 
став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен 
текст), члана 11, 13. и 24. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину ("Службени 
лист града Краљева", број 52/20 и 20/21),  

  
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о отварању апропријације по основу наменског трансфера 

добијеног од другог нивоа власти 
 

 
 1. Наменска трансферна средстава од другог нивоа власти пренета дана 

21.12.2021. године на подрачун извршења буџета града Краљева број 840-733144843-
53 код Управе за трезор као текући наменски трансфер од Републике у корист нивоа 
градова у износу 4.368.799,00 динара на основу Споразума о коришћењу трансферних 
средстава из буџета Републике Србије за 2021. годину за припремни предшколски 
програм закљученог између Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије и Града Краљева, користиће се за исплату аконтације плате, додатке 
и накнаде запослених и социјални допринос на терет послодавца Предшколске 
установе ''Олга Јовичић-Рита'' за децембар месец 2021. године. 

 2. По основу уплате наменских средстава из тачке 1. овог решења, 
УВЕЋАВАЈУ СЕ недовољно планирани буџетски приходи и примања Одлуке о буџету 
града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20 и 20/21) за 
износ дела наменског трансфера од  634.485,95 динара (извор 7). 

 3. Средства у износу од 634.485,95 динара РАСПОРЕЂУЈУ СЕ у оквиру 
члана 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину, Раздео 5, Глава 10 – 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита'', Програм 2001 – Предшколско васпитање 
и образовање, Функциja 911 – Предшколско образовање, Програмска актив./пројекат 
0001 – Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања: 

- позиција 380, економска класификација 411 – Плате, додаци и накнаде 
запослених, у износу од 543.629,30 динара и 

- позиција 381, економска класификација 412 – Социјални доприноси на терет 
послодавца, у износу од 90.856,65 динара. 

 УВЕЋАЊЕМ планираних расхода апропријације наменског трансфера од другог 
нивоа власти у укупном износу од 634.485,95 динара (извор 7). 

 4. ОБАВЕЗУЈЕ СЕ корисник одобрених наменских средстава – 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита'', да средства у износу од 634.485,95 
динара користи искључиво за аконтацију плате, додатке и накнаде запослених и 
социјални допринос на терет послодавца за децембар месец 2021. године.   
  5.  О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности и 
Предшколска установа ''Олга Јовичић – Рита''. 

   7. Ово решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
 
 

                                             
 



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18, 
111/21-др. закон и 111/21-др. закон), члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19 - 
пречишћен текст), члана 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 52/20  и 20/21),   
                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
403.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0501 – 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Функција 
620 – Развој заједнице, Програм. актив./Пројекат 0001 – 
Енергетски менаџмент, Позиција 193,  Економска класификација  
424 – Специјализоване услуге,  за износ од 403.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 403.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0501 – 
Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Функција 
620 – Развој заједнице, Програм. актив./Пројекат 0001 – 
Енергетски менаџмент, Позиција 198,  Економска класификација  
511 – Зграде и грађевински објекти, за износ од 403.000,00 
динара. 

           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за реализацију окончане ситуације број ОС-1216/2021-1 која се односи 
на радове на унапређењу система јавног осветљења и уградњи комадних ормана 
за управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности, а за чије 
финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана 
довољна средства за корисника Градску управу.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
              Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева 
поднео је захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 27.12.2021. године 
за реализацију окончане ситуације број ОС-1216/2021-1 која се односи на радове на 
унапређењу система јавног осветљења и уградњи комадних ормана за управљање 
јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности, а за чије финансирање 
Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна 
средства за корисника Градску управу, у износу од 403.000,00 динара. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.  

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3483/2021 
Дана: 28. децембра 2021. године 
 

       
             Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 
111/21-др. закон), члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), 
Решења Градског већа града Краљева број 011-416/2021-I од 28.12.2021. године и 
члана 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева", број 52/20  и 20/21),   
                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА, доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
10.100.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем 
апропријације у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0101 - 
Пољопривреда и рурални развој, Функција 421 – Пољопривреда, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Подршка за спровођење 
пољопривредне политике у локалној заједници (Програм 
комасације), Позиција 95,  Економска класификација  424 – 
Специјализоване услуге,  за износ од 10.100.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 10.100.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0602 – Опште 
услуге локалне самоуправе, Функција 160 – Опште услуге, 
Програм.актив./Пројекат 0001 – Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, Позиција 158,  Економска 
класификација  414 – Социјална давања запосленима за износ 
од 10.100.000,00 динара.  

          3. Промене  у апропријацијама  извршене у тачкама  1. и 2. овог 
решења односе се на уравнотежење расхода у погледу недовољно планираних 
средстава за исплату солидарне помоћи за побољшање здравственог, 
материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у Градској управи 
града Краљева (службенике и намештенике) и запосленог у Градском 
правобранилаштву града Краљева у износу од  9.800.000,00 динара и помоћ 
запосленима у случају болести, смрти чланова уже породице и слично  у износу од  
300.000,00 динара. 
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева. 
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   5. Даном потписивања овог решења престаје да важи Решење 
Градоначелника града Краљева број 2966/2021 од 15. новембра 2021. године. 
           6. Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 

 
Образложење 

 
          Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева , на 
основу писане сагласности Градоначелника града Краљева за исплату број 2925/21 
од 09.11.2021. године поднео је захтев за промену у апропријацији ради 
обезбеђења додатних средстава у буџету града Краљево број Сл./21-IV дана 
15.11.2021. године за исплату солидране помоћи запосленима у случају болести, 
смрти чланова уже породице и слично у износу од  300.000,00 динара. 
 Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 28. децембра 2021. године донело је Решење број 011-416/2021-I 
којим се одобрава исплата и начин исплате солидарне помоћи за побољшање 
здравственог, материјалног и социјалног положаја запослених у радном односу у 
Градској управи града Краљева (службенике и намештенике) и запосленог у 
Градском правобранилаштву града Краљева у износу од 50% просечне плате код 
послодавца исплаћене за месец октобар 2021. године. 
  Како Одлуком о буџету града Краљево за 2021. годину („Службени лист 
града Краљева", број 52/20  и 20/21) нису планирана средства у довољном износу  
за описане намене врши се промена апропријација у износу од 10.100.000,00 
динара у тачкама 1. и 2. овог Решења. 
  Ради обезбеђења недовољно планираних средстава Одељење за привреду 
и финансије је, на основу изјашења Заменика председника комисије за комасацију 
Драшка Величковића од 29.10.2021.године о слободним средствима на позицији 95, 
економска класификација 424 - Специјализоване услуге, планираним за 
спровођење програма комасације обзиром да се до краја године не планирају веће 
активности у раду комисије и извођача радова тако да се средства у износу од 
18.000.000,00 динара могу усмерити за друге намене, дало предлог промена 
апропријација у тачкама 1. и 2. овог Решења.  
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.   

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3486/2021 
Дана: 28. децембра 2021. године 
 

       
              Градоначелник града Краљева                                                                                                                                       

                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



  На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 
108/13,142/14, 68/2015 – др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20 
и 118/21), члана 44. тачка 5) и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18, 
111/21-др. закон и 111/21-др. закон), члана 56. став 2.,  члана 58. тачка 5), члана 
121. став 1. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19 - 
пречишћен текст), члана 21. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину 
(„Службени лист града Краљева", број 52/20  и 20/21),   
                        

ГРАДОНАЧЕЛНИК  ГРАДА КРАЉЕВА,  доноси 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о промени  апропријације корисника буџета 

 
 

   1. У текућу буџетску резерву утврђену чланом 13. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21) Раздео 5, Глава 01 - Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге 
локалне самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програм.актив/Пројекат 0009, Позиција 178, Економска 
класификација 499 – Текућа буџетска резерва, ПРЕНОСЕ СЕ средства у износу од 
100.000,00 динара, ради уравнотежења расхода буџета, умањењем апропријације у 
оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Функција 450 – Саобраћај, Програм. актив./Пројекат 0005 – 
Унапређење безбедности саобраћаја, Позиција 125,  Економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге,  за износ од 
100.000,00 динара. 

   2. Из средстава текуће буџетске резерве, Раздео 5, Глава 01 
Градска управа, Програм 0602 - Опште јавне услуге локалне самоуправе,  Функција 
160 –  Опште  јавне   услуге   некласификоване  на   другом   месту,  Програм.актив/ 
Пројекат 0009, Позиција 178, Економска класификација 499 – Текућа буџетска 
резерва, ПОВЕЋАВА СЕ апропријација у износу од 100.000,00 динара у оквиру: 

- Раздела 05, Глава 01 – Градска управа,  Програм 0701 – 
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
Функција 450 – Саобраћај, Програм. актив./Пројекат 0005 – 
Унапређење безбедности саобраћаја, Позиција 127,  Економска 
класификација  426 – Материјал,  за износ од 100.000,00 динара. 

 
           3. Промена  у апропријацијама  извршена у тачкама  1. и 2. овог 
решења односи се на уравнотежење расхода у погледу недостајућих средстава 
намењених за набавку опреме за саобраћајну полицију јер је дошло до наглог скока 
цена, а ради плаћања већ створене обавезе, а за чије финансирање Одлуком о 
буџету града Краљево за 2021. годину нису планирана довољна средства за 
корисника Градску управу.  
           4. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и 
финансије Градске управе града Краљева.  
           5.  Решење објавити у "Службеном листу града Краљева". 
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Образложење 

 
              Шеф Одсека за буџетско рачуноводство Градске управе града Краљева, на 
основу захтева заменика председника Савета за безбедност саобраћаја поднела је 
захтев за промену апропријације број Сл./21-IV  дана 29.12.2021. године за набавку 
опреме за саобраћајну полицију јер је дошло до наглог скока цена, а ради плаћања 
већ створене обавезе, а за чије финансирање Одлуком о буџету града Краљево за 
2021. годину нису планирана довољна средства за корисника Градску управу, у 
износу од 100.000,00 динара. 
   Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 21. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", број 52/20  
и 20/21), којим је прописано да Градоначелник града Краљева може у складу са 
Законом вршити преусмеравање у апропријацијама, решењем у току буџетске 
године у случају да се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог 
индиректног корисника буџетских средстава промени, тако што ће износ 
апропријација издвојених за активности тог корисника увећати, односно смањити.   

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева, Одељењу за послове органа града Градске управе града Краљева, 
Управи за трезор - Филијала Краљево  и архиви. 
 
Градоначелник града Краљева 
Број: 3495/2021 
Дана: 29. децембра 2021. године 
 
 

       
             Градоначелник града Краљева                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                 др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 



                                                                                     
 На основу члана 61. став 2. и члана 69. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-
исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 
149/20 и 118/21), члана 46. став 2. и члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС", број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 63. тачка 2), члана 87. став 3. и члана 121. став 1. Статута 
града Краљева („Службени лист града Краљева", број 6/19-пречишћен текст) и члана 
13. и 22. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града 
Краљева", број 52/20 и 20/21),  
 Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној 28.децембра 2021. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о коришћењу средстава текуће буџетске резерве 

 
  1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету града Краљева за 2021. годину - 
Раздео 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 0602 - Опште услуге локалне 
самоуправе,  Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, 
Програмска активност/Пројекат 0009 - Текућа буџетска резерва, Позиција 178, 
Економска класификација 499 - Текућа буџетска резерва, на основу наредбе 
Градоначелника града Краљева Број: 3447/21 од 23.12.2021. године, одобравају се 
средства у износу од по 250.000,00 динара, односно укупно 750.000,00 динара за 
исплату помоћи предузетницима активним салонима венчаница који послују на 
територији града Краљева, који су као претежну делатност регистровали делатност 
производње остале одеће (шифра 1413) и изнајмљивање и лизинг осталих предмета 
за личну употребу и употребу у домаћинству (шифра 7729) у циљу отклањања 
штетних последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID – 19. 

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се 
за повећање апропријација које нису планиране у довољном износу у оквиру 
Раздела 05, Глава 01 – Градска управа, Програм 1501 – Локални економски развој, 
Функциja 160, Програмска актив./пројекат 0001 – Унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента, Позиција 91, Економска класификација 451 – Субвенције 
јавним нефинансијским предузећима и организацијама у укупном износу од 
750.000,00 динара за отклањање штетних последица које су задесиле предузетнике 
активних салона венчаница који послују на територији града Краљева, који су као 
претежну делатност регистровали делатност производње остале одеће (шифра 
1413) и изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и употребу у 
домаћинству (шифра 7729) у циљу отклањања штетних последица проузрокованих 
епидемијом заразне болести COVID – 19. 
 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије 
Градске управе града Краљева.  
  4.  Решење објавити у „Службеном листу града Краљева". 
 

                             Образложење 
 

 Предузетници активних салона венчаница који послују на територији града 
Краљева поднеле су дана 23.12.2021. године Градоначелнику града Краљева као 
заједнички акт, молбу за исплату помоћи за отклањање штетних последица које су 
задесиле предузетнике активних салона венчаница који послују на територији града 
Краљева, који су као претежну делатност регистровали делатност производње 
остале одеће и изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и 
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 2 
употребу у домаћинству у циљу отклањања штетних последица проузрокованих 
епидемијом заразне болести COVID – 19, заведену под бројем 3439/21. 
 Градоначелник града Краљева издао је наредбу број 3447/21 дана 23.12.2021. 
године за исплату помоћи од по 250.000,00 динара, односно укупно 750.000,00 
динара предузетницима активним салонима венчаница који послују на територији 
града Краљева, који су као претежну делатност регистровали делатност производње 
остале одеће (шифра 1413) и изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну 
употребу и употребу у домаћинству (шифра 7729) у циљу отклањања штетних 
последица проузрокованих епидемијом заразне болести COVID – 19.                                       

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одредбама члана 22. 
Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину („Службени лист града Краљева", 
број 52/20 и 20/21) којима је прописано да се средства текуће буџетске резерве 
користе за непланиране сврхе или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, да Градско веће града Краљева, на предлог 
Одељења за привреду и финансије Градске управе града Краљева доноси решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве и да се средства текуће буџетске 
резерве распоређују на директне кориснике буџетских средстава током фискалне 
године. 

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града 
Краљева, Одељењу за послове органа Града Градске управе града Краљева,  
Управи за трезор  и архиви. 

 
Градско веће града Краљева 
Број:011-415/2021-І      
Дана:28.12.2021. године 
 
 
 
 
                                                            Председник Градског већа, 
                 градоначелник града Краљева 

      др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
           

         



           На основу члана 63. тачка 29. Статута града Краљева („Службени лист 
града Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), у вези са чланом 38. став 1. Одлуке о 
буџету града Краљева за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 
и 20/21),  
           Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 28.децембра 2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
            Даје се сагласност на Решење начелника Градске управе града Краљева 
број 2862/21 од 17.12.2021. године, о изменама Решења број 1415/2021 од 
09.07.2021. године, којим је утврђена расподела коришћења буџетских средстава 
код индиректних корисника месних заједница за 2021. годину по Одлуци о 
изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. годину. 
 Саставни део овог закључка је Решење начелника Градске управе града 
Краљева број 2862/21 од 17.12.2021. године, о изменама Решења број 1415/2021 
од 09.07.2021. године. 
 

II 
             Закључак и Решење начелника Градске управе града Краљева број 
2862/21 од 17.12.2021. године, о изменама Решења број 1415/2021 од 09.07.2021. 
године објавити у „Службеном листу града Краљева''. 

Образложење 
Правни основ за доношење овог закључка садржан је у члану 38. став 1. 

Одлуке о буџету града Краљева за 2021. године („Службени лист града Краљева“, 
број 52/20 и 20/21) којим је прописано да расподелу коришћења буџетских 
средстава код индиректног корисника Месних заједница планираних у оквиру 
раздела 5. Глава 13-Месне заједнице, Програмска класификација 0602-Опште 
услуге локалне самоуправе, функционална класификација 160-Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0002, Фунционисање 
Месних заједница, решењем утврђује Градска управа града Краљева као 
надлежни директни корисник, на које сагласност даје Градско веће града 
Краљева. 

Имајући у виду чињеницу да МЗ Ушће није била у могућности да искористи 
планирани износ који јој је опредељен тако да износ од 20.000,00 динара додаје се 
МЗ Опланићи из разлога куповине лесонит табли за покривање крова, такође МЗ 
Савово није имала довољно средстава за куповину раоника за снег па је од 
куповине одустала а износ од 30.000,00 динара опредељен је МЗ Бресник из 
разлога куповине раоника за чишћење снега. 

Закључак доставити: начелнику Градске управе града Краљева, Одељењу 
за заједничке послове Градске управе града Краљева, Одељењу за послове 
органа Града Краљева, месним заједницама и уз материјал седнице. 
 
Градско веће града Краљева                         Председник Градског већа 
Број:06-448/2021-I                                           Градоначелник града Краљева 
Дана:28.12.2021.године                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.                                                                       
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           На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 
111/21-др.закон), члана 58. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС“, број 15/16 и 88/19), члана 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева 
за 2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) и члана 63. 
став 1. тачка 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), 
           Градско веће града Краљева, на Педесет деветој (ванредној) седници 
одржаној дана 28.децембра 2021. године, донело је 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
            Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Путеви“ за ослобађање 
уплате добити оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2020.годину, која 
је Одлуком Надзорног одбора број 829 од 29.06.2021.године расподељена, и на 
коју је Скупштина града Краљева дала сагласност решењем број 011-276/2021-I 
од 17.09.2021.године, у износу од 18.838.583,00 динара. 
 
 

II 
             Закључак објавити у „Службеном листу града Краљева''. 
 

Образложење 
 

Правни основ за доношење закључка је члан 58. став 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) који предвиђа да се 
висина и рок за уплату добити утврђују законом, односно одлуком о буџету за 
наредну годину, као и члан 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21), који предвиђа 
да се „изузетно, јавно предузеће и други облици организовања чији је оснивач 
град Краљево, ослобађају од обавезе уплате дела добити од 50% по завршном 
рачуну за 2020.годину у случају дате сагласности Градског већа града Краљева за 
коришћење дела добити напред наведених субјеката за покриће губитака или 
финансирање капиталних инвестиција“. 

На основу изјашњења Одељења за привреду и финансије Градске управе 
града Краљева број 921/2021-IV од 20.10.2021.године, које је дато на основу 
поднетог захтева са образложењем Јавног комуналног предузећа „Путеви“ 
Краљево број 1555 од 18.10.2020.године, а које је мишљења „да је могуће  да 
Градско веће у складу са чланом 36. став 2. Одлуке о буџету града Краљева за 
2021.годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21) да сагласност за 
ослобађање обавезе уплате дела добити која припада оснивачу ради 
финансирања капиталних инвестиција“, донет је закључак као у диспозитиву. 

 
 
Градско веће града Краљева                         Председник Градског већа 
Број:06-449/2021-I                                           Градоначелник града Краљева 
Дана: 28.12.2021.године                  др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.                                                                   
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           На основу члана 74. тачка 2) Статута града Краљева („Службени лист града 
Краљева“, број 6/19-пречишћен текст), члана 36. тачка 9. Одлуке о Градској 
управи града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 22/21-пречишћен 
текст), у вези са чланом 38. став 1. Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину („Службени лист града Краљева“, број 52/20 и 20/21),  
           Начелник Градске управе града Краљева, доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о изменама Решења број 1415/2021 од 09.07.2021. године 

 
I 
 

            У Решењу број 1415/2021 од 09.07.2021. године-Распоред буџетских 
средстава индиректним корисницима буџета месним заједницима за 2021. годину 
по Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету града Краљева за 2021. 
годину број 011-143/2021-I 21. јуна 2021. године: 

-у редном броју 61, МЗ Ушће, у колони функција 160, позиција 448, 
економска класификација 425000 текуће поправке, број „600.000,00'' замењује се 
бројем „580.000,00''; 

-у редном броју 39, МЗ Опланићи, у колони функција 160, позиција 448, 
економска класификација 425000 текуће поправке, број „50.000,00'' замењује се 
бројем „70.000,00''; 

- у редном броју 50, МЗ Савово, у колони функција 160, позиција 452, 
економска класификација 512000 машине и опрема, број „100.000,00'' замењује се 
бројем „70.000,00''; 

у редном броју 6, МЗ Бресник, у колони функција 160, позиција 452, 
економска класификација 512000 машине и опрема, број „250.000,00'' замењује се 
бројем „280.000,00''. 
 

II 
 

У свему осталом Решење број 1415/2021 од 09.07.2021. године остаје 
непромењено. 
 

III 
 

Ово решење доставити Градском већу града Краљева ради давања 
сагласности. 
 
 
Градска управа града Краљева 
Број: 2862/2021  
Дана: 17. децембра 2021.године 
 
                                                                                                          Начелник  
                                                                               Градске управе града Краљева 
                                                                             Јелена Бекчић, дипл. правник, с.р. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА КРАЉЕВА 

 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
         Рег.бр.                                                                                                         Страна                                                                                                                    
                                                                                                                          

            
              АКТИ ГРАДОНАЧЕЛНИКА КРАЉЕВА 
 

463. Решење о отварању апропријације по основу наменског трансфера добијеног 
од другог нивоа власти, број:3479/2021 од 28. децембра 2021. године.................. 
 

464. Решење о промени апропријације корисника буџета, број:3483/2021 од 28. 
децембра 2021. године................................................................................................ 

 
465. Решење о промени апропријације корисника буџета, број:3486/2021 од 28. 

децембра 2021. године................................................................................................ 
 

466. Решење о промени апропријације корисника буџета, број:3495/2021 од 29. 
децембра 2021. године................................................................................................ 
 
  АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА КРАЉЕВА 
 

467. Решење о коришћењу средстава текуће буџетске резерве за исплату 
помоћи предузетницима, активним салонима венчаница, који послују на 
територији града Краљева, у циљу отклањања штетних последица 
проузрокованих епидемијом заразне болести COVID 19.................................... 
 

468. Закључак о давању сагласности на Решење о изменама Решења начелника 
Градске управе града Краљева број: 1415/2021 од 9.7.2021.године, којим је 
утврђенa расподелa коришћења буџетских средстава код индиректних кори-
сника месних заједница за 2021. годину.................................................................... 
 

469. Закључак о давању сагласности за ослобађање уплате добити ЈКП 
„Путеви“ Краљево оснивачу, исказане по финансијском извештају за 2020. 
годину, која је Одлуком Надзорног одбора број: 829 од 29.06.2021. године 
расподе-љена, и на коју је Скупштина града Краљева дала сагласност 
Решењем број: 011-276/2021-I од 17.09.2021. године.......................................... 
 
  АКТИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА 
 

470. Решење о изменама Решења број:1415/2021 од 9. 07. 2021. године..................... 
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Издавач: Скупштина града Краљева - Година издавања: педесет четврта - Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева - Телефон 036/306-020

Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале 

претплатнике
Штампа: “Колор Принт” доо за графичку и издавачку делатност  Лаћарак - е пошта: office@kolorprint.rs


